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Despres de nombroses disseccions practicades amb el

fi d'estudiar el simpctic abdomino-pelvic, en cadavers

d'adults, ens adonarem de l'existencia de filets nerviosos

que del plexe renal es dirigeixen a la pelvis, pero no ens

era possible seguir-los fins al seu extrem perquc en arribar

a la pelvis s'anastomosen amb branques del plexe hipo-

gastric, amb el qual formen un altre plexe inextricable.

Disseccions de fetus humans ens han demostrat 1'exis-

tencia d'una comunicacio nerviosa directa entre tots els

organs do I'aparell uro-genital.

Aquesta comunicacio nerviosa s'estableix pel mitja

d'un gangli, d'aspecte fusiform.e, d'uns 5 mm. de llarg

per 2 6 3 d'amplada i situat a la linea mitjana de la cara

anterior do l'aorta, a uns 6 nim. per sota del pedicle renal,

a nivell de 1'emergencia de l'arteria mesenterica inferior.

Aquest petit gangli rep 2 6 3 filets nerviosos proce-

dents dels ganglis simpatics de la cadena lumbar. De sa

extremitat superior, on surten filets ascendents que van

al plexe renal d'ambdos costats anastomosant-se amb

llurs malles. De la seva extremitat inferior, on surten dos

filets mes gruixuts, Fun dels quals va a l'arteria mesen-
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terica inferior, seguint la seva distribucio, i l'altre baixa

verticalment seguint la linea m.itjana i en arribar a ni-

vell del promontori es divideix en dues branques, dreta

i esquerra, que s'adossen als ureters corresponents i aca-

ben en les regions pdstero-laterals de la bufeta. Pero no

tots els filaments terminals s'aturen en aquestes regions

de la bufeta, sing que alguns d'ells, s'escampen per 1'6ter,

ovari i anexes o per la prostata i vesfcules seminals.

A nostre juf, aquest gangli representa el mesenteric

inferior de l'anatomia comparada.

Tambe en 1'adult es troba aquest gangli, disposat

anatomicament de la mateixa manera, pero l'existencia

de nombroses anastom.osis amb ganglis i plexes veins, fa

que la seva individualitat m.orfologica aparegui dissimu-

lada i aquesta pot esser la causa d'haver passat desaper-

cebut als anatomics que s'han dedicat a 1'estudi del sis-

tem.a nervios simpatic abdominal.

Hospital de la Sta. Creu.

Discussio:

SR. BELLIDO. - Prenc nota de la interessant tro-

balla dels Drs. Gallart i Gil Vernet, que estableix

definitivament l'analogia entre el simpatic abdomino-

pelvia de l'home i el dels animals d'experimentacio per

nosaltres usats en els nostres estudis sobre correlacions

urinaries, el qual abona 1'extensi6 al fisiologisme de les

vies urinaries de l'home de l'observat en les dels dits ani-

mals. I celebro que per ells hagi estat demostrada en el
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Esquema de la disposici6 (lei gangli mesenteric inferior
en l'home. - r, arteria aorta. - 2, Ronyo. - 3, Bu-
feta. - 4, Ganglis de la cadena simpatica lumbar.
5, Esplagnic menor. - 6, Gangli mesenteric inferior.
7, Branques ascendents o renals. - 8, Branques des-
cendents. - 9, Plexe renal. - ro, Gangli renal poste

rior de Hischsfeld. - ii, Plexe mesenteric inferior
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fetus huma la comunicacio directa entre el gangli mesen-

teric inferior i els plexes renals, per filets que abans de
nosaltres (En Seres i jo), no havien estat descrits en els

mamifers.

Desitjo que els comunicants ampliin les seves disec-

cions a cadavers d'infants de totes edats, per a veure com

es passa del sistema simpatic del fetus, ben clarament

sisternatitzat en els sews acumuls gang!ionars, al plexe

inextricable de l'adult.

SR. TxfAS. - La troballa dels Srs. Gallart i Gil Vernet

demostra un cop mes, que 1'anatomia humana to details

de gran importancia i d'ordre macroscopic que estan per

estudiar.
Es de desitjar que havent trobat el gangli mesenteric

inferior corn es veu d'una manera evident, busquin el

gangli mesenteric superior, per a veure si es que esta

fusionat amb l'inferior o si en alguna edat de la vida to

independencia.

Els nervis que han descrit d'aquest gangli han d'estu-

diar-se acuradament per a identificar-los amb els nervis

simpatics pelvics ben coneguts d'al_guns animals i d'aquesta

manera establir una anatomia del simpatic abdominal

mes en harmonia amb la realitat i mes completa que la

que porten els fibres classics d'anatomia del nostres

temps, tots els quals es limiten a donar una descripcio

basada en disseccions molt antigues sense consonancia

amb els treballs dels moderns fisiolegs.


